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 مشرکان شفاعتبارۀ کیفیت در توحیدیمسعود م.  تلبیس

آله وصحبه ومن وااله،  علی اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم علی رسول اهلل و بسم

 اما بعد:. اجتنابه رزقناوأ  باطال الباطل رناأو اتباعه رزقناأو حقا احلق أرنا اللهم

 ۀشر کرده به نام مقطع ششم از سلسلصوتی در کانالش منتتوحیدی  مسعود
منهج محمد بن عبد  باموافق دت را مباحث مفهوم عبادت، که در این سلسله، عبا

ن توحید ربوبیت الوهاب و علمای نجد بیان کرده است. یعنی معتقد است که مشرکا
در ایشان و ! ع و ضرر رساندن ذاتی قائل نبودندهایشان قدرت نفداشتند و برای بت

اند! نداشته نیز بدون اذن الله بیان کرده که مشرکان اعتقاد به شفاعت ،صوتاین 
 غیر صریح الدالله به سخن 19کند و در دقیقه میبه آن اشاره  16نانکه در دقیقه چ

اش را وا نهاده اما سخن صریح الدالله  کند،میفخر رازی برای اثبات ادعایش استناد 
مفهوم کالمش این کند و می، سخن شیخ حاتم را نقد 22است. همچنین در دقیقه 

ها قائل شده و گمان کرده مشرکان د استقاللیت برای بتشیخ حاتم به اشتباه قی است
نفع و ضرر ذاتی و  43و در دقیقه  اند!لله داشتهاد به شفاعت بدون اذن ااعتق

ها نفع و ضرری که از بتآن گوید مشرکان میکند و میها را نفی باالستقالل بت
تر این را بیان واضح 55در دقیقه چنانکه  ؛دانستندمیبه اذن الله  را انتظار داشتند

آنها را رساندند نه اینکه مینفع و ضرر  ها را سببی برایگوید مشرکان بتمیو  کرده
این سخنان چیزی جز تطهیر شرک مشرکان و عدم  مجموعۀ !مستقل از الله بدانند

 متاسفانه و باشد، وال حول وال قوة إال بالله.صحیح از توحید و شرک و عبادت نمیفهم 
تکراری و بعضا  وکه بیشتر آن غیر مفید کردن یک ساعت صحبت با مسعود توحیدی

ر ، و با هزااقوال غیر صریح الدالله علمابه  با استناد همچنین و باشدمینامفهوم 
چنین خواسته توجیه نماید که  ،علمابر کالم  تلبیس کردنزحمت و زور زدن و 
؛ اندکرده همفشفاعت مشرکان را  و دیگر نجدیه همانند اوبه علمای اهل سنت نیز 
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های تمام صحبت ،و در کل .اند!عت بدون اذن الله قائل نبودهینکه مشرکان به شفاا
ئل به شفاعت بر حول این محور بود که مشرکان قا در این صوتش مسعود توحیدی

در نفع و ضرر رساندن  هایشان را مستقل از اللهو بت بدون اذن الله نبوده
 اند!دانستهنمی
 دادهتنبیه  اشتباهات و انحرافات،شرعی خود دانستم که بر این  وظیفۀبه من و 
و از الله نه جنگ و جدال بیهوده  خیرخواهی و اصالح و هدایت است مو هدفباشم 

  اهم که ما و ایشان را هدایت دهد.خومتعال می
اعتقاد مشرکان به  ۀاقوال علما دربار از ر اینجا بصورت بسیار مختصر بعضید

 .مسعود توحیدی برای خوانندگان روشن گردد خطایم تا کنمیشفاعت را بیان 
در یک سطح و یک نوع از شرک  و قبل از هر چیز الزم است که بدانیم مشرکان

 فرماید: میچنانکه خداوند در این آیه به آن اشاره کرده و داشتند  درجاتیبلکه  ،نبودند

ِين  ٱ ۡدُعوا  ٱقُِل ﴿ ِن ُدوِن  َّلذ ۡمُتم م  ِ ٱز ع  ةٖ ِِف  ّللذ ال  ذ رذ ۡملُِكون  ِمۡثق  َٰتِ ٱَل  ي  َٰو  م  َل   لسذ و 
ۡرِض ٱِِف 

 
ُ  ۡۡل ا ل  ٖك و م  ا ِمن ِِشۡ ا ل ُهۡم فِيِهم  ِهيٖ  ۥو م  ِن ظ  ُع  ٢٢ِمۡنُهم م  َل  ت نف  َٰ ٱو  ف  ةُ لشذ هُ  ع   ۥ  ِعند 

 ُ ذِن  ل 
 
ۡن أ   [23-22]سبأ:  ﴾ۥ  إَِلذ لِم 

 د،ی( بخوانادی)به فر د،یپنداریخود( م لهۀآاز الله ) ریرا که غ یبگو: کسان!( امبریپ یا)»
( آن دو ریو تدب نشیو در )آفر ستند،یمالک ن نیها و در زمدر آسمان یاهوزن ذرها( هم)آن
و شفاعت نزد او سود  .ندارد یبانیو پشت اوریها آن انیندارند، و او )= الله( از م یشرکت چیه

 .«اجازت داده باشد شی)او خود( برا کهیکس ینبخشد؛ مگر برا

َتِقُد » :فرمایدمی این آیه دربارۀ رحمه الله قیمالابن  ُبوَدُه ْلَِا َيعم ُك إِنَََّم َيتَِّخُذ َمعم ِ َفاْلمُْشم

ُه ََيمُصُل َلُه بِِه ِمنَ  َبعِ  َأنَّ َرم َلٌة ِمنم َهِذِه اْلم ُع اَل َيُكوُن إاِلَّ ِِمَّنم فِيِه َخصم ِع، َوالنَّفم َمالٌِك ْلَِا اّما  النَّفم

يًكا َلُه َكاَن مُ  م َيُكنم ََشِ ََملِِك، َفإِنم ََل يًكا لِلم م َيُكنم َمالًِكا َكاَن ََشِ ِعينًا َلُه ُيِريُدُه ِعبَاُدُه ِمنمُه، َفإِنم ََل

م َيُكنم ُمِعينًا َواَل َظِهرًيا َكاَن َشِفيًعا ِعنمَدُه.َوَظِهرًيا  ، َفإِنم ََل
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 ِ ََل إََِل َما ُدوَنُه، َفنََفى اْلم َعم اًل ِمَن اْلم ًبا، ُمَتنَقِّ تِّ ًيا ُمََتَ َبَع َنفم َرم لمَك، َفنََفى ُسبمَحاَنُه اْلمََراتَِب اْلم

َفاَعَة، الَّ  َكَة، َواْلمَُظاَهَرَة، َوالشَّ م ٍك، َوالْشِّ ِ ُك، َوَأثمبََت َشَفاَعًة اَل َنِصيَب فِيَها ْلُِْشم ِ تِي َيُظنَُّها اْلمُْشم

نِهِ  َفاَعُة بِإِذم  «.َوِهَي الشَّ

کند چون معتقد است میمشرک تنها به این خاطر معبودش را عبادت » ترجمه:
 تواند نفع برساند مگر اینکه اینمیشود و کسی نمیکه با آن نفعی برایش حاصل 

مالک چیزی باشد که عبادت کنندگانش آن  اینکهخصلت های چهارگانه در او باشد: 
اگر شریک  وشریک مالک باشد. پس نباشد،  آن چیز اگر مالکو خواهند. میرا از او 

در نزد او  پس نبود شاگر یاور و مددکار ویاور و مددکار او باشد.  پس مالک نبود
این مراتب چهارگانه را به ترتیب از باال به شفاعت کننده باشد. و خداوند سبحان 

کردند در میپس خداوند چیزهایی را نفی کرد که مشرکان گمان  ی کرد.پایین نف
شفاعتی که  اما ، وشراکت و مظاهرت و شفاعتمالکیت و وجود دارد مانند آلهۀشان 

 1«.است اشهو آن شفاعت با اجاز ه استمشرک در آن هیچ نصیبی ندارد را ثابت کرد
 سراغ بهبعد از آنکه دانستیم مشرکان از این چهار جهت مشرک بودند، اکنون 

رویم، که طبق آیات قرآن و می شرک مشرکان یعنی شرک در شفاعت نوع چهارمین
ن به شفاعت بدو مان پیامبر صلی الله علیه وسلمز تفاسیر علما، ثابت شده که مشرکان

ه با هایشان بخاطر شراکتی کبت اعتقاد داشتند کهد و نیاز به اذن الله معتقد بودن
تواند درخواست میهستند که خداوند ن الله دارند دارای چنان قدرت و اختیاراتی

ب است که حق شراکت آنان را ادا کرده بلکه بر خداوند واج ؛شفاعت آنان را رد کند
 کنند درخواستشان را بپذیرد.میو در آنچه شفاعت 
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خطای باطل و  ادعای این هایش برای اثباتی در صحبتمسعود توحید و
الله و مستقل از الله قائل مبنی بر اینکه مشرکان به شفاعت بدون اذن  فاحشش
، کندمیاستناد  و دیگر علما رازی فخر ح الداللهان غیر صریبه سخن آید ومی ،اندنبوده
سخن صریح الدالله فخر و  کندمیا تلبیس اعتقاد خود را بر کالم فخر رازی حمل و ب

عدم  ،متاثران از دعوت نجدیو ضعف  لیکی از خل و متاسفانه. کندرها میرا رازی 
  .تسو مصادره به مطلوب کردن اقوال آنان ا خوانش صحیح اقوال علما
. گویدمیچه کیفیت شفاعت مشرکان  دربارۀ فخر رازیاکنون دقت کنید که 

نَامِ »: فرمایدایشان می َصم َم َكاُنوا َيُقوُلوَن ِِف اْلم َقوم َا إِنَّ الم  ُشَفَعاُؤَنا ِعنمَد اهللَِّ َوَكاُنوا َيُقوُلونَ  َأَّنَّ

َا َفُع َلنَا ِعنمَد اهللَِّ  َأَّنَّ ِن اهللَِّ َتشم ِ َحاَجٍة فِيِه إََِل إِذم بَِب َردَّ اهللَُّ َتَعاََل َعَليمِهمم َذلَِك  ،ِمنم َغريم َوِِلََذا السَّ

نِِه  َفُع ِعنمَدُه إاِلَّ بِإِذم لِِه َمنم َذا الَِّذي َيشم َبَقَرِة: بَِقوم َم  [255]الم َقوم ُه َفَهَذا َيُدلُّ َعََل َأنَّ الم َتَقُدوا َأنَّ اعم

نَاِم ِِف تِلم  َصم َفاَعةِ ََيُِب َعََل اهللَِّ إَِجاَبَة اْلم ُع َطاَعٍة، َفاهللَُّ َتَعاََل َنَفى تِلمَك الطَّاَعَة َك الشَّ ، َوَهَذا َنوم

لِِه َما لِلظَّاْلنَِِي ِمنم ََحِيٍم َوال َشِفيٍع ُيطاعُ   «.بَِقوم

ها شفیعان ما نزد گفتند که آنآن قوم )مشرکان( دربارۀ اصنامشان می» ترجمه:
کنند بدون اینکه برای الله برای ما شفاعت میها نزد گفتند که آنالله هستند و می

شفاعت کردنشان احتیاجی به اجازۀ الله داشته باشند و به همین خاطر خداوند 
}کیست که در نزد او شفاعت کند رد کرد:  اششان را با این فرمودهمتعال این عقیدۀ
که بر خداوند  پس این داللت دارد بر اینکه آن مشرکان معتقد بودند مگر با اجازه او؟{

شدن و پذیرفته واجب است که شفاعت آن اصنام را قبول کند و این نوعی اطاعت
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 یبرا}نفی کرده است:  اششدن را با این فرمودهشدن است و خداوند این اطاعت
 1«.{شود رفتهیکه )شفاعتش( پذ یعیوجود دارد، و نه شف یستمکاران نه دوست

 که کندبیان میتر مام فخر رازی به صراحت هرچه تمامبینید، اچنانکه می
هایشان برای شفاعت کردنشان نیازی به اذن الله ندارند بتمشرکان معتقد بودند که 

  .نمایدهایشان را اجابت خداوند هم واجب است که شفاعت بت و بر
گوید: می کیفیت شفاعت شرکی مشرکان ۀم ابن قیم رحمه الله دربارین اماو همچن

كني َوِهي َشَفاَعة » تِي َكاُنوا يعتقدوَّنا وأمثاِلم من اْلمُْشم َفاَعة الْشكية الَّ ُه ُسبمَحاَنُه نفى الشَّ َفإِنَّ

بذواهتا وأنفسها بُِدوِن توقف الوسائط َِلُم ِعنمد اهلل ِِف جلب َما َينمَفعُهمم َودفع َما يرضهم 

تِي أبطلها اهلل ْلن َشاَء َأن يشفع فِيهِ  ومرضاته َذلِك عَل إِذن اهلل َفاَعة الَّ  الشافع َفَهِذِه الشَّ

تِي يرجع إَِليمَها  تِي َعَليمَها بِنَاُؤه وأخبيته الَّ ُسبمَحاَنُه ونفاها َوِهي أصل الّْشك ُكله وقاعدته الَّ

ُفوع  تِي اَل تكون إاِلَّ بِإِذن اهلل للشافع َورَضاُه َعن اْلمَشم َفاَعة الَّ له َوَعمله َوأثبت ُسبمَحاَنُه الشَّ َقوم

ِحيد َكََم َقاَل أسعد النَّاس بشفاعتي من َقاَل اَل إَِله إاِلَّ  تِي تنَال بتجريد التَّوم َفاَعة الَّ َوِهي الشَّ

ُكوَن َوجعُلوا الّْشك  تِي َظنَّها اْلمُْشم َفاَعة الَّ اهلل َخالِصا من قلبه والشفاعة اْلوَل ِهَي الشَّ

 «.َوِسيَلة إَِليمَها

و امثال آنان به آن معتقد  مشرکانکه  یاوند سبحان شفاعت شرکخد» ترجمه:
جلب  یبرادر نزد الله شان یها براکردن واسطهشفاعت ،هم و آن کندمی یبودند را نف

آن هم با ذات خودشان  ،باشدمی آنچه به نفعشان است و دفع آنچه به ضررشان است
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 یکس یاو برا تیو رضا وندخدا ۀمتوقف بر اذن و اجاز نکهیو با نفس خودشان بدون ا
است که  یهمان شفاعت نی. پس اباشد شفاعت کند اشهدربارخواهد میکه شافع 

که  اساس آنو  اشهمه این نوع شفاعت،کرده است و  یخداوند سبحان باطل و نف
ت بارا ث ی. و خداوند شفاعتباشدمیاصل شرک  ،بر آن بنا شده استهمچین شفاعتی 
از  تشیرضاو  کنندهشفاعتدادنش به مگر با اجازهشود میانجام ن ،کرده است که
 یشفاعت توان به چنینمیبا داشتن توحید است که و  ،شفاعت شوندهقول و عمل 

مردم به شفاعت  نیترخوشبخت}فرمود:  پیامبر صلی الله علیه وسلم چنانکه د،یرس
همان  یلو شفاعت او   {دیقلبش بگو ته از نهاست که ال إله إال الله را خالصا یمن کس
ه قرار داد برای آنای هلیو شرک را وس به آن معتقد بودنداست که مشرکان  یشفاعت
 1«.ندبود

به این که مشرکان معتقد کند میتصریح  نیز کنید، ابن قیممیچنانکه مشاهده 
هایشان در جلب نفع و دفع ضرر قائم به ذات و نفس خودشان هستند و در بودند بت

عت الله در شفا یعنی نیازی به اذن ؛رساندن این نفع و ضرر متوقف بر اذن الله نیستند
جب است که بخاطر شراکتی که با چراکه معتقد بودند بر خداوند وا ،دارندکردن ن

 اگرچه به آن راضی نباشد.  ؛ندل کها دارد شفاعت آنان را قبوبت
شکل فهمیده  همینو همچنین ابن تیمیه رحمه الله نیز شفاعت مشرکان را به 

نیاز  بدون چون شریک الله هستند پس هایشانبتمعتقد بودند مشرکان که است این
و بر  گیرندبهایشان را از الله برای عابدانشان نیازها و حاجت توانند، میبه اذن الله
دارد درخواست  و شریکانش هاجب است که بخاطر شراکتی که با بتوا هم الله متعال
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 یمیهابن ت . چنانکهبه آن راضی نباشد هم شفاعت شریکانش را بپذیرد اگرچه

 وهي ،موضع غري ِف القرآن أبطلها يثبتوَّنا اْلْشكون كان التي الشفاعة فهذه»گوید: می

 طلب فإنه إليه، للمشفوع َشيك الشافع هذا فإن ،إذنه بغري اْلخلوق عند اْلخلوق كشفاعة

 إذن بغري فالشفيع يفعله، أن الشفيع حق لقضاء فيحتاج يفعله، أن يريد يكن َل ما منه

ََمَواِت  ِِف  َما َلهُ }: قال وِلذا له، َشيك ال تعاَل واهلل له، َشيك إليه اْلشفوع  ِِف  َوَما السَّ

ضِ  َرم َفعُ  الَِّذي َذا َمنم  اْلم نِهِ  إاِلَّ  ِعنمَدهُ  َيشم  شفاعة إذنه بغري أحد شفع فلو[ 255: البقرة] {بِإِذم

 «.بإذنه إال أحد عنده يشفع ال سبحانه وهو له، َشيًكا كان مقبولة نافعة

کردند خداوند در جاهای پس این شفاعتی که مشرکان آن را اثبات می» ترجمه:
نزد مخلوق  در مخلوقشفاعت  همانندبه که ختلف قرآن آن را باطل کرده است، م

کننده( شریک شافع )شفاعت در چنین حالتی، ست، برای اینکها اشهبدون اجاز
مشفوع الیه شافع از  و استشده شود( )کسی که نزدش شفاعت میمشفوع الیه 

اینکه برای  اما ،انجام بدهد ستهخوانمیمشفوع الیه که  انجام بدهدخواسته چیزی 
 ی کهرا انجام بدهد، پس شفیعکار مجبور است که آن  ،باشد ادا کردهرا  شریکش حق

و خداوند متعال شریکی  شده استشریک او  در واقع ،باشد جازۀ مشفوع الیهبدون ا
 .است از آن اوست ینها و آنچه در زمآنچه در آسمان} فرماید:ندارد، و برای همین می

  [255]البقرة:  {جز به فرمان او شفاعت کند که در نزد او یستک
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 شریک پس مقبول، و نافع شفاعتی کند، شفاعت اواجازۀ  بدون کسی اگر پس
 1«.کندمین شفاعت او اجازۀ با جز کسی سبحان خداوندنزد  در و است، شده اوتعالی

كٌ »گوید: میرحمه الله همچنین ابن تیمیه  تِي ِهَي َِشم َفاَعَة، الَّ َبُتوا الشَّ ُكوَن َأثم ِ  ؛َفاْلمُْشم

ُهمم حِلَاَجِة اْلمُُلوِك إََل َذلَِك،  َكَشَفاَعةِ  َفُع ِعنمَد اْلمُُلوِك َخَواصُّ ُلوِق، َكََم َيشم ُلوِق ِعنمَد اْلمَخم اْلمَخم

َِّنِمم  ِ إذم َأُلوََّنُمم بَِغريم َبُتوا ِمثمَل َهِذِه َفَيسم ِذيَن َأثم ، َفَالَّ ، َوُُتِيُب اْلمُُلوُك ُسَؤاَِلُمم حِلَاَجتِِهمم إَليمِهمم

ارٌ  ُكوَن ُكفَّ ِ َفاَعِة ِعنمَد اهللَِّ َتَعاََل ُمْشم  «.الشَّ

 مخلوق شفاعت همانند به را اثبات کردند، شرکیشفاعت  پس مشرکان»ترجمه: 
به خواص و نزدیکانشان  بخاطر اینکه پادشاهانبه همان شکل که نزد مخلوق،  در

 ز آنانا و بدون اینکه ،کنندعت میدر نزد آنان شفاهم نزدیکانشان  پس احتیاج دارند،
 نزدیکانشانبه آن  چون ، و پادشاهان نیزکننداز آنان درخواست می اجازه بگیرند

مانند به هکه  یپس کسان .حاجت آنان را اجابت کنند مجبور هستند دارند احتیاج
 2«.کنند نزد خداوند متعال مشرک و کافر هستندیرا ثابت م یشفاعت نیچن

 اعتقاد مشرکان دربارۀ رحمه الله گفته است کهبینید ، ابن تیمیه میچنانکه 
شفاعت مخلوق در نزد کیفیت به همانند  هایشان در نزد الله،یت شفاعت بتکیف

هایشان بوده است، به این شکل که بت شفاعت امراء در نزد ملوک کیفیت مخلوق و
نیز و بر الله کنند شفاعت نافذشان میبخاطر شراکتی که با الله دارند در نزد الله 
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راضی از شفاعت شونده  هم واجب است که شفاعت شافعان را قبول کند اگرچه
 نباشد.
هایشان اعتقاد داشتند بتید مشرکان گومیابن کثیر رحمه الله  به همان شکل و

بدون  پادشاهانکنند به همان شکل که امرا نزد میالله شفاعتشان بدون نیاز به اذن 
: گویدزمر می 3رحمه الله در تفسیر آیه ابن کثیر  کنند. چنانکهمیت شفاع اذن آنها

« ِ بنَِي َوَغريم ََبَ َأنَّ اْلالئكة التي ِف السموات ِمَن اْلمَُقرَّ ، ُكلَُّهمم َعبِيٌد َخاِضُعوَن هللَِِّ، اَل َوَأخم ِهمم

َتََض،  نِِه ْلَِِن ارم َفُعوَن ِعنمَدُه إاِلَّ بِإِذم ُعوَن ِعنمَدُهمم َيشم ، ُيَشفَّ  ِعنمَد ُمُلوكِِهمم
ِ
َُمَراء َوَليمُسوا ِعنمَدُه َكاْلم

َِّنِمم  ِ إِذم ُه،  بَِغريم ِ }فِيََم َأَحبَُّه اْلمُُلوُك َوَأَبوم ثَاَل َفال َترضم ِل: {ُبوا هللَِِّ اْلمم َتَعاََل اهللَُّ َعنم  ،[74 ]النَّحم

 «.َذلَِك 

ها های مقربین و غیر آنان که در آسمانخداوند خبر داده که مالئکه» ترجمه:
شان بندگان و خاکسار خداوند هستند، و در نزد خداوند شفاعت هستند، همۀ

. و مالئکه باشدبرای کسی که خداوند از او راضی آن هم اش کنند مگر با اجازهنمی
پادشاهان بدون در نزد الله همانند امراء در نزد پادشاهانشان نیستند که در نزد 

}پس شان در آنچه که پادشاهان دوست دارند و دوست ندارند، شفاعت کنند اجازۀ
 1«.باشدمیخداوند از چنین چیزی متعالی  ها نزنید{لله مثلبرای ا
اند و فهم کجی در آنان اصلی که نجدیه در آن گرفتار آمدهداء و بالی : گویممی

کنند مشرکان توحید ربوبیت دارند و بخاطر میبوجود آورده است، این است که گمان 
ظاهر گرایی افراطی و عدم رسوخ در فهم آیات و عدم مراجعه به تفاسیر علمای اهل 
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ربوبیت دارند و به آیاتی که اقرار  سنت، باعث شده که گمان کنند مشرکان توحید
اما به  ،کنندمیزبانی مشرکان به خالق و رازق بودن الله را بیان کرده است استناد 

چراکه مشرکان ناقص و بریده شده و بدون در نظر گرفتن سیاق و سباق کالم. صورت 
 .گفتند نداشتندمیبه نسبت توحید ربوبیت الله  یقینی به آنچه که زبانا  

َض؟ َوَهَذا إِنمَكاٌر »گوید: میبرای مثال ابن کثیر  َرم : َأُهمم َخَلُقوا السموات َواْلم َأيم

يَك َلُه.  َدُه، اَل ََشِ َالُِق َوحم ُه اْلم َلُموَن َأنَّ كِِهمم بِاهللَِّ، َوُهمم َيعم َوَلكِنَّ َعَدَم إِيَقاَِّنِمم َعَليمِهمم ِِف َِشم

ِمُلُهمم َعََل َذلَِك   .«ُهَو الَِّذي ََيم

؟ و این انکار اندهخلق کردها و زمین را یعنی: آیا آنان هستند که آسمان» ترجمه:
دانند که اوتعالی خالق یکتا است که میبر آنان در شرکشان به الله است، و آنان 

ا  ،شریکی ندارد عدم یقینشان به آن بود که آنان را بر آن )شرک ورزی( حمل ام 
 1«.نمودمی

وقتی مشرک به توحید ربوبیت الله یقین ندارد، خب اقرار زبانی و دروغین او چه 
ز د و انو چرا باید نجدیه این اقرار زبانی و دروغین مشرکان را َعَلم کن ؟سودی دارد

کامل و صحیح بوده است و برای  مشرکان آن نتیجه بگیرد که توحید ربوبیت
 اند!!هایشان هیچ ربوبیتی قائل نبودهبت

إذا سئلوا منم خلقكم وخلق السمواِت واْلرَض »گوید: میرحمه الله ابو السعود 

 «.وإال ْلا أعرُضوا عن عبادتِه وهم غرُي موقننَي بَم قاُلواقالوا اهلل 
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ها و زمین را خلق کنی چه کسی شما و آسمانمیوقتی از آنان سوال » ترجمه:
گویند یقین ندارند وگرنه میآنچه که  گویند الله، در حالی که آنان بهمی ؟کرده است

 1«.کردندمینباید از عبادتش رویگردانی 

من  :سئلوا أي إذا»گوید: می ﴾ب ل َلذ يُوقُِنون  ﴿ :در تفسیررحمه الله ابو حیان و 

 «.وهم شاكون فيَم يقولون ال يوقنون ،اهلل :خلقكم وخلق السموات واْلرض؟ قالوا

ها و زمین را کنی چه کسی شما و آسمانمییعنی وقتی از آنان سوال » ترجمه:
گویند شک دارند و یقین میگویند الله، و آنان نسبت به آنچه که میخلق کرده است؟ 

 2«.ندارند
فرماید: میشک و عدم یقین مشرکان به توحید خداوند در ربوبیتش  ربارۀخداوند د

﴿ ِ َٰتِ ٱر ب  َٰو  م  ۡرِض ٱو   لسذ
 
ا ۖٓ  ۡۡل ا ب ۡين ُهم  َٰه  إَِلذ ُهو  يُۡحِ  ٧وقِنِي  إِن ُكنُتم م  و م  ُيِميُتۖٓ و   ۦَل   إِل 

ر ب  ء اب ا ئُِكُم  ب ُكۡم و  لِي  ٱر  وذ
 
ك ٖ  ٨ۡۡل ُبون   ب ۡل ُهۡم ِِف ش    [9-7]الدخان:  ﴾٩ي ۡلع 

( 7)دیدار نیقیآن دو است، اگر شما  انیو آنچه در م نیها و زمآسمان پروردگار»
پروردگار شما و پروردگار پدران  راند،یمیو م کندیزنده م ست،یجز او ن إلهی چیه

 .(«9)کنندیم یدر شک اند )و( بازها آن ( بلکه،8شماست) نینخست
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ُبون  ﴿ :رحمه الله دربارۀطبری  ٖ ي ۡلع  ك  يقول تعاَل ذكره ما »گوید: می ﴾ب ۡل ُهۡم ِِف ش 

ر، يعني بذلك مْشكي قريش، هم بموقنني بحقيقة ما يقال ِلم وخيَبون من هذه اْلخبا

 «.بشكهم ِف الذي خيَبون به من ذلك ِف شّك منه، فهم يلهون ولكنهم

شود میآنچه که به آنان گفته  قتیبه حقها آن فرماید:می متعالخداوند » ترجمه:
 قین ندارند، یعنی مشرکان قریش. بلکهی دهندمیکه از آن خبر  ییهاخبر نیو به ا
دهند را به بازی و تمسخر مینسبت به آن شک دارند و آنچه که از آن خبر ها آن

 1«.اندهگرفت

َليمُسوا َعََل َيِقنٍي َأيم  "َبلم ُهمم ِِف َشكٍّ َيلمَعُبونَ »گوید: میدرباره آیه رحمه الله قرطبی  و

: إِنَّ اهللََّ خ مم
ِِلِ َراِر ِِف َقوم قم ِ يََمِن َواْلم ِ ِليدِ  ، وإنَمالقهمفِيََم ُيظمِهُروَنُه ِمَن اْلم آَبائِِهمم ِمنم  َيُقوُلوَنُه لَِتقم

ٍم َفُهمم  ِ ِعلم  «.ِِف َشكٍّ  َغريم

یعنی نسبت به آنچه که  کنند{میآنان در شک هستند و بازی بلکه »} ترجمه:
بر یقین قرار  ،این سخنشان که الله خالقشان است دارند درمیاز ایمان و اقرار اظهار 

بدون علم، پس آنان  گویند آن هممیو تنها از روی تقلید از نیاکانشان آن را ندارند 
 2«.در شک هستند
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لِِه َبلم ُهمم »گوید: میرحمه الله فخر الدین رازی و  ُه َتَعاََل َردَّ َأنم َيُكوُنوا ُموِقننَِي بَِقوم إِنَّ

ٍم َوَيِقنيٍ ِِف َشكٍّ َيلمَعُبوَن َوَأنَّ  ُ َصاِدٍر َعنم ِعلم َراَرُهمم َغريم ٌل خملوط  إِقم َواَل َعنم َجدٍّ َوَحِقيَقٍة َبلم َقوم

 «.هبزء ولعب واهلل أعلم

کند اینکه آنان در سخنشان یقین داشته باشند یمخداوند متعال رد » ترجمه:
کنند و اقرارشان نه از روی علم و یقین صادر شده میبلکه آنان در شک بوده و بازی 

استهزاء و مسخره است و نه از روی جدیت و حقیقت، بلکه سخنی است مخلوط از 
 1«.و خداوند دانا تر است .بازی

َعاَِلِ »: گویدمیرحمه الله فخر رازی همچنین  َلِه الم ِ يَن بُِوُجوِد اْلم ِق ُمِقرِّ َلم ثَُر اْلم َكاَن َأكم

َقاِدِر َوإِ  ُبُدوََّنَا الم َفَلِكيَِّة َوَيعم َواِح الم َرم نَاًما َعََل ُصوَرِة اْلم ُمم َيتَِّخُذوَن َأصم أمُن ِِف َأَّنَّ ََم الشَّ نَّ

 ِّ ِع َوالرضُّ ُعوَن ُحُصوَل النَّفم  «.ِمنمَها َوَيَتَوقَّ

در  ییهام و قادر اقرار داشتند و تنها بتمردم به وجود إله عال   شتریب» :ترجمه
کردند و از آنان به دست میگرفتند و عبادتشان میخود  یبرا یفلک صورت ارواح

 2«.آمدن نفع و ضرر را توقع داشتند
، اعتقاد داشتندکه مشرکان به دو نوع ربوبیت  گویدمی رحمه الله زمخشریو 

 وربوبية اهللَّ، ربوبية: ربوبيتني معتقدين اْلْشكون كان»: هایشانربوبیت الله و ربوبیت بت

 3«.آِلتهم
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هایشان اند که بتکند مشرکان اعتقاد نداشتهمیکسی که گمان  ۀو فخر رازی دربار
نین چگیرند، در پاسخ به میالله قرار  ۀکنند و در برابر مشیت و ارادمیبا الله منازعه 

م »گوید: میکسی  ُمم ََل نَامَ َفإِنم ِقيَل إَِّنَّ َصم َها آِِلًَة   َيُقوُلوا إِنَّ اْلم وم ُتنَاِزُع اهللََّ. ُقلمنَا ْلََّا َعبَُدوَها َوَسمَّ

َبَهتم َحاُِلُمم َحاَل َمنم يَ  تَِقدُ َأشم َا عم  «.آِِلٌَة َقاِدَرٌة َعََل ُمنَاَزَعتِهِ  َأَّنَّ

کنند. میبا الله تنازع  شانیهاگفتند که بتمیو اگر گفته شود که مشرکان ن»ترجمه: 
حالشان  ،دندیلهه نامآرا عبادت کردند و آنان را  شانیهاکه بتمیهنگا :مییگومی
هستند که بر منازعه کردن با الله  هاییإلهها آنشد که معتقد است  یحال کس هیشب

 1«.هستندقادر 

 قَدم وَغَيمرِهِمم المعَرَبِ مُشمرِكِي مِنم وَكَثِيرٌ»گوید: میابن ابی العز حنفی رحمه الله و 

 «.ذَلِكَ اللَُّه يَخمُلقَ أَنم بِدُونِ ،ُضرٍّ أَوم نَفمعٍ مِنم شَيمئًا هِآلِهَتِ فِي يَُظنُّ

نفع  هایشانإلهکردند که میبسیاری از مشرکین عرب و غیر آنان گمان » ترجمه:
 2«.رسانند بدون اینکه آن نفع و ضرر را الله خلق کرده باشدمیو ضرر 
ندن نفع و ضرر، هایشان را در رساشود، مشرکان بتاز اقوال علما فهمیده می چنانکه

ها می قائم به ذات آن بتآن نفع و ضرر را حصول دانستند و مستقل از الله می
هایشان بدون اینکه نیازی به اذن موضوع شفاعت نیز، معتقد بودند بتدانستند. و در 

داوند نیز بخاطر شراکتی دهند و خنزد الله شفاعت نافذ انجام میالله داشته باشند 
 ها دارد بر او واجب است که حق شریکانش را ادا کند و شفاعت آنان را قبولکه با بت

 کند اگرچه هم از شفاعت شونده راضی نباشد. 
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د مسعومقاله حجتی باشد برای جناب آقای خواهم که این از الله متعال می
متوجه خطایش در شناخت ان شاء الله توحیدی و بدون تعصب آن را مطالعه کند و 

 .والسالم علیکم ورحمه الله وبرکاته شرک مشرکان گردد.
 

 دینمجاهد 
 1397بهمن  14

 

 
 


